
 
 

 
                   Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 

Projekt „Vrtić za svaku obitelj II“ provode Dječji vrtić 

Gustav Krklec Krapina i partner Grad Krapina u sklopu 

Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 

2014.-2020.“, Nastavak unaprjeđenje usluga za djecu 

u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, 

broj poziva: UP.02.2.2.16. 

Sažetak Zapisnika 

 

Prema nalogu predsjednika Upravnog vijeća Mladena Gregurovića ovlaštena je 

ravnateljica Ksenija Ostojić za održavanje 2. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Gustav Krklec Krapina dana 27. siječnja 2022. godine putem elektroničke pošte s 

obzirom na aktualne epidemiološke mjere vezano uz COVID-19.  

 

Sudjelovali: 

1. Mladen Gregurović  - predsjednik Upravnog vijeća 

2. Julije Kos - član 

3. Maja Cesarec Rivetti - član 

4. Zorka Klobučar - član 

5. Grozdana Malarić – član 

 

Ostali sudionici: Ksenija Ostojić - ravnateljica dječjeg vrtića i Đurđica Gregurović -  

zapisničar.   

   

Ravnateljica Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina Ksenija Ostojić telefonski je 

obavijestila članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina da će se 2. 

sjednica održati putem elektroničke pošte. Svi članovi Upravnog vijeća složili su se 

sa predloženim.  

Dnevni red i Zapisnik sa 1. sjednice Upravnog vijeća poslani su svim članovim 

Upravnog vijeća putem elektroničke pošte.  

 

 

DNEVNI   RED 

    

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Gustav Krklec 
Krapina 

2. Donošenje Odluke o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom 
vremenu: Stručni suradnik pedagog/pedagoginja - 1 izvršitelj/ica, zapošljavanje 
osobe prema projektu pod nazivom „VRTIĆ ZA SVAKU OBITELJ II“ 
UP.02.2.2.16.0138 u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski 
potencijali 2014. – 2020.“ 

3. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća Dječjeg vrtića Gustav Krklec 
Krapina za 2021. godinu  

4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja 2021. godinu 
5. Razno. 
 

 



 
 

 
                   Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 

Projekt „Vrtić za svaku obitelj II“ provode Dječji vrtić 

Gustav Krklec Krapina i partner Grad Krapina u sklopu 

Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 

2014.-2020.“, Nastavak unaprjeđenje usluga za djecu 

u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, 

broj poziva: UP.02.2.2.16. 

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

Zaključak: Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnik sa 1. sjednice 

Upravnog vijeća.  

 

Ad.2. Donošenje Odluke o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme u punom 
radnom vremenu: Stručni suradnik pedagog/pedagoginja - 1 izvršitelj/ica, 
zapošljavanje osobe prema projektu pod nazivom „VRTIĆ ZA SVAKU OBITELJ II“ 
UP.02.2.2.16.0138 u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 
2014. – 2020.“ 
Zaključak: Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o zasnivanju 

radnog odnosa na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u sklopu Projekta 

„Vrtić za svaku obitelj II“, broj: UP.02.2.2.16.00138 sa Martinom Koret Bulugma.  

 

Ad.3. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća Dječjeg vrtića Gustav 
Krklec Krapina za 2021. godinu  
Zaključak: Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Financijsko izvješće za 
2021. godinu. 
 

Ad.4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja 2021. godinu 
Zaključak: Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o raspodjeli 

rezultata za 2021. godinu. 

 
Ad.5. Drugih pitanja i prijedloga nije bilo.  

 

 

 

KLASA: 601-04/21-01/01 

URBROJ: 2140-37-02-21-06 

Krapina, 27. 1. 2022. 

 

 

Zapisničar:        Predsjednik Upravnog vijeća: 

Đurđica Gregurović, upr. pravnik    Mladen Gregurović, dipl. iur.  

 


